
GABINETE DO PREFEITO 
EDITAL 002/2017 

 

EDITAL Nº 02/2017 

  

STELA BARBOSA DE SENA, Prefeita Municipal de Senador Georgino Avelino, Estado do 
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrição para 
contratação BOLSISTAS, sob organização da Secretaria Municipal de Trabalho Habitação e 
Assistência Social. Este Edital é publicado no Mural da Sede da Prefeitura Municipal de Senador 
Georgino Avelino e em Diário Oficial. 

  

DO OBJETO : 

  

1.1. A Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social de Senador Georgino 
Avelino/RN, FAZ SABER que, nos dias 26 e 29 de Maio de 2017,das 08h às 15:00 h, estarão 
abertas as inscrições para seleção de candidatos as vagas de BOLSISTA VISITADOR do 
Programa Criança Feliz de Senador Georgino Avelino/RN. 

  

– As inscrições acontecerão no seguinte local: 

  

1.2. Os interessados em integrar o grupo de bolsistas visitadores contratados deverão realizar sua 
inscrição gratuitamente; sendo a mesma promulgada no ato pela entrega do currículo do 
candidato e documentação necessária, na sede do Centro de Referência de Assistência Social-
CRAS, localizada na Rua da Integração, s/n, Bairro Carnaúba, Cidade Senador Georgino 
Avelino, CEP:59.168-000. 

  

1.3. O presente edital visa à contratação de estudantes de nível técnico, e superior interessados 
em realizar o acompanhamento familiar das famílias selecionadas pelo programa através dos 
dados do Cadastro Único,com remuneração mensal, através dos recursos destinados ao Programa 
Criança Feliz, ordenados pela Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social. 

  

1.4. Os visitadores devem apoiar e orientar as famílias valorizando os seus esforços com os 
cuidados para o desenvolvimento integral da criança; identificar a interação entre a criança e um 
familiar responsável direto pelos cuidados e a proteção da criança, visando tornar os contatos em 
oportunidades de fortalecimento ou construção de vínculos e de estímulos ao desenvolvimento 
das habilidades da criança e da família; orientar a família sobre atividades e cuidados que 



fortalecem o relacionamento entre a criança e o seu cuidador(a); identificar a necessidade de 
acesso a serviços e direitos. 

  

1.5. O acompanhamento será realizado através de VISITA DOMICILIAR. As dimensões 
complementares orientadores da visita domiciliar serão: 

  

- Cuidados pessoais, interação e vínculo; 

- Alimentação, nutrição, interação e vínculo; 

- Leitura Interativa e vínculo; 

-Prevenção de acidentes domésticos/ ambiente seguro 

- Documentação e Cidadania; 

- Prevenção à violência contra a criança; 

- Acesso a serviços e direitos. 

  

1.6. Na apresentação de seus currículos os BOLSISTAS devem comprovar que estão cursando 
graduação de nível superior, técnico ou tecnólogo e apresentar aptidão para lidar diretamente 
com famílias. 

  

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1 As inscrições serão realizadas no período, horários e locais descritos no preâmbulo do Edital, 
mediante a entrega dos seguintes documentos: 

  

2.1.2. Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Currículo 
detalhado, histórico escolar, certidão emitido pela entidade de ensino que comprovo o vínculo 
entre o acadêmico e a instituição de ensino; 

  

2.1.3. É obrigatório no momento da inscrição o estudante apresentar o e-mail; 

3. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES: 

  



3.1. Não serão aceitas inscrições que não cumpram rigorosamente todas as exigências previstas 
neste Edital e a ausência de qualquer documento implicará na desclassificação do(s) 
proponente(s). 

  

4. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS: 

  

4.1. A seleção e classificação dos inscritos por área será realizada pela Comissão Organizadora 
instituídos para esse fim, segundo as exigências especificadas neste Edital. 

  

4.2. Na avaliação dos currículos a serem selecionados, a Comissão utilizará os 

seguintes critérios: 

  

Entrevista: 5,0 

  

Comprovação de título: 5,0 

  

4.3. A Secretaria manterá em cadastro os currículos não selecionados e poderá convocar os 
mesmos em caso de desistências, respeitada a ordem de classificação; 

  

4.5. A Comissão decidirá sobre os casos omissos; 

  

4.6.A entrevista ocorrerá no mesmo dia da entrega do currículo e dos títulos. 

  

5– DA PUBLICAÇÃO DOS INSCRITOS 

  

5.1.A publicação da homologação dos aprovados será feita no dia 30 de maio nas dependências e 
murais da Secretaria Municipal de Assistência Social, na Sede e no Portal da Prefeitura 
Municipal e na portaria do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS. 

  



6– DO RECURSO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

  

6.1. Da não homologação das aprovações o candidato terá o prazo de 24 horas, para entrar com 
recurso, a partir da publicação. Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão e deverão ser 
devidamente protocolados no endereço constante no preâmbulo deste Edital, nos termos da 
legislação vigente. 

  

7 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

7.1 O resultado preliminar da seleção, estabelecido pela Comissão, será homologado pela 
Secretaria de Trabalho habitação e Assistência Social, a lista de todos os selecionados será 
divulgada a partir do dia 30 de maio de 2017 nos murais da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, da Prefeitura Municipal e na portaria do Centro de Referência da Assistência Social-
CRAS. 

. 

8. DOS RECURSOS: 

  

8.1. Do resultado caberá recurso, no prazo de 24 horas a partir da publicação do resultado. Os 
recursos deverão ser dirigidos a Comissão e deverão ser devidamente protocolados no endereço 
constante no preâmbulo deste Edital, nos termos da legislação vigente. 

  

8.2. Não serão admitidos recursos que não sejam de forma presencial. 

9. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO: 

  

9.1. Quando da contratação, o bolsista visitador selecionado será convocado por telefone ou 
através do envio de correspondência eletrônica. 

9.2. Na falta de documentação ou na hipótese de desistência do interessado no prazo 
estabelecido, a Secretaria de Trabalho habitação e Assistência Social, convocará outro 
selecionado, obedecendo à ordem de classificação. 

9.3. A contratação será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e 
Assistência Social de Senador Georgino Avelino/RN, no uso de suas atribuições legais, e 
realizadas nos termos do artigo 25, caput da Lei Federal nº8.666/93. 

  

10. DA REMUNERAÇÃO: 

  



10.1 O Visitadorcontratado receberá como profissionais pelos serviços prestados, o valor 
específico de cada planilha, o valor será pago através dos Recursos pertencentes ao Programa 
Criança Feliz, comas respectivas deduções legais. 

10.2 O valor devido ao Bolsista Visitador será apurado mensalmente e pagos até o 5º dia útildo 
mês subsequente, após a comprovação da execução dos serviços de cada mês vencido, mediante 
confirmação pela supervisão responsável. 

10.3 O supervisor responsável pelo programa Criança Feliz será o responsável pelo 
acompanhamento do efetivo trabalho. 

10.4. As responsabilidades civis, penais, comerciais, e outras advindas de utilização de direitos 
autorais e/ou patrimoniais anteriores, contemporâneas ou posteriores à formalização do Contrato 
cabem exclusivamente ao contratado. 

10.5 A Secretaria Municipal de Trabalho Habitação e Assistência Social de Senador Georgino 
Avelino/RN, não se responsabilizará em hipótese alguma pelos atos, contratos ou compromissos 
assumidos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra,realizados pelo contratado para 
fins do cumprimento do Contrato com esta Municipalidade, visando à prestação de serviços. 

  

10.5 DO NÚMERO DE VAGAS 

  

10.5.1- A Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino, através do projeto Criança Feliz 
disponibiliza 4 (quatro) vagas de bolsistas visitadores. Cada visitador será responsável pela 
cobertura/acompanhamento de 25 (vinte cinco) famílias no Bairro de Carnaúba e na Sede de 
Senador Georgino Avelino. 

  

10.6 DA REMUNERAÇÃO /CARGA-HORÁRIA  

  

10.6.1- Cada candidato aprovado na seletiva do Programa Criança Feliz perceberá uma bolsa no 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 

10.6.2- A carga-horária será de 20 (vinte) horas semanais. 

  

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

11.1. A despesa decorrente do fornecimento do objeto deste Edital correrá à conta derecursos 
consignados do Próprio ProjetoCriança Feliz, forma prevista na legislação específica. 

12 - DA VIGÊNCIA DO EDITAL: 

12.1 - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 



18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

18.1 Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora, 
ouvidas as áreas competentes; 

18.2. Para dirimir as questões oriundas da execução dos serviços objeto do presente edital, que 
não possam ser solucionadas administrativamente, fica estabelecido o foro da Justiça Estadual, 
na Comarca de Arez/RN. 

. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Senador Georgino Avelino, em 25 de Maio de 2017. 

  

REGISTRE-SE E 

PUBLIQUE-SE 

  

STELA BARBOSA DE SENA 

Prefeita 

  

MARCOS ANTÔNIO DE SALES 

Secretário de Administração 
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